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Hvem er jeg?

• Lektor Nord universitet, FSH 
bachelorutdanning i sykepleie, Rana,       
i 10 år

• Sykepleier HSYK, Intensiv, Rana 1998,    
fra 2013 ca. 15%

• Master i praktisk kunnskap 2015

• Interessefelt:

• Sykepleiedokumentasjon og e-helse

• Relasjoner pasient-sykepleier

• Spesialisthelsetjeneste, somatikk



Bakgrunn for prosjektet:

• Samskapelse og pasientfokus er to av mange begreper som verdsetter 
demokrati og (pasient)involvering

• Tradisjonell tilnærming til behandling, pleie og dokumentasjon er «på 
våre premisser» 

• Pasienter føler ikke at de er delaktig eller inkludert i avgjørelser 

• Pasienter mangler mulighet til å formulere erfaringer, ønsker og 
situasjonsforståelse skriftlig

• Pasientjournalen pålegger helsepersonell å dokumentere mens 
pasienten får innsyn

• E-helse er en løsning for forbedring?



Prosjekt-tittel:

Samskapelse mellom pasienter med kronisk 
nyresykdom og sykepleiere i 
hemodialyseavdeling: et kvalitativt prosjekt 
innen e-helse

Del 2 av prosjektet er en del av det totale ph.d.-prosjektet



Design
Overall aim 
To develop strategies to 
improve the co-creation 

between nurses and patients 
in in-centre haemodialysis 

through eHealth. 

Objective 1

Explore the extent, range, and 
nature of international 

research evidence of eHealth 
and co-creation between 
nurses and patients in in-

centre haemodialysis

Objective 2

Explore the digital 
interactions between 

nurses and patients’ in 
real world in-centre 
haemodialysis care

Objective 3

Explore potentials for change of in-
centre haemodialysis based on 

contrasting the research evidence with 
real-world practice, and develop 

eHealth recommendations to improve 
co-creation in haemodialysis care

Main research question

How can co-creation between 
patients and nurses in in-
centre haemodialysis care 
generate knowledge and 
improve interaction with 

eHealth?

RQ 3 Qual

Which potentials for change 
in eHealth can improve co-
creation in haemodialysis 

care? 

RQ 1 Scoping review

Which international 
evidence of eHealth 

and co-creation exists 
between patients and 

nurses in in-centre 
haemodialysis? 

RQ 2 Qual

Which positive and 
negative experiences 
of (digital) interaction 
exist in real-world in-
centre haemodialysis 

care? 

Main research design

Qualitative approach

Study 1 Scoping review design

Study 2 Qualitative research design 
with user- participation

Study 1

Scoping review design

Explorative search for 
international literature

Study 2

Qualitative design: a study including user-participation

Including observation study in in-centre haemodialysis care, 
individual, sound-recorded interviews with patients and group-

interviews with nurses, group-events (nurse-, patient- and plenum-
events)

Results/ deliveries

Thesis

Includes three articles and 
«kappe»

Article 1

Submit scoping review
(SR) protocol and full SR 

article

in international journal

Article 2

Submit results of
patients and nurses

experiences

in international journal

Article 3 

Submit results of the contrasting analyse of the 
research evidence from study 1 and the real-

world practice from study 2,and present digital 
recommendations from the co-creative process, 

in international journal



Forskningsspørsmål studie 2:

1 Hvilke positive og negative erfaringer med (digital) samhandling           
er det i dialyseavdelingen?

2 Hvilke potensialer for endring gjennom e-helse kan forbedre 
samskapelse/ bidra positivt i dialyseomsorgen?



Kvalitativ metode – en samskapende prosess

• Metode: å belyse og bygge på de 
impliserte parters erfaringer og 
opplevelser

• Flere datasamlinger belyser 
bredere 

• Triangulering

• Fenomenologisk-hermeneutisk 
analyse 
• Beskrive og fortolke

• Forforståelse

• Brukermedvirkning

• Møtepunkter og dialog over tid

• Refleksivitet

• Validering



Dialyseavdeling som samarbeidspartner,                     
hvor forskningen/ datasamlingen foregår



Hva vil prosjektet innebære for HSYK?
Samarbeidende institusjon

• Observasjon av (digital) samhandling- jeg er i avdelingen, 2 uker 
oktober-november

• Gruppeintervju (2 stk.) med 5-6 sykepleiere (lydopptak)

• Individuelle intervju med cirka 6-8 dialysepasienter (lydopptak)

• Gruppemøter

Oppstart Rekruttering Resultat?

Varighet Kontinuitet



Etikk og personvern ved forskning (i Nord u)





Finansiering

• Lønn som stipendiat, KD-stipend, 3 års midlertidig ansettelse i Nord u, 
permisjon fra lektorstilling

• Annum-midler stipendiat (totalt 60.000)

• Forskningsmidler fra fakultetet?

• Fakultetet stiller veiledere til disposisjon, lønn



Ph.d i Profesjonsvitenskap

• Ett av fire ph.d-program i Nord u

• Tverrfaglig ph.d

• To fakultet 
FLU Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

FSH Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Hvor skal forskningen foregå? Hvem skal forskningen angå?

Hvem skal forskningen komme til nytte?



Premisser for og støtte til forskning

• Forskningsgrupper

• Forskningsadministrasjon

• PROFRES er en nasjonal forskerskole 

for profesjonsrettet og praksisnær forskning 

på områdene helse, velferd og utdanning. 
• 80 ph.d.-kandidater

• Partnere: Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, Universitetet i Agder 
og Universitetet i Stavanger



Oppsummering:

• Vi trenger å tenke teoretisk nytt 
om pasienten og samarbeidet 
med  klinisk helsepersonell.

• Vi trenger å utvikle strategier for 
delt beslutningstaking, 
medbestemmelse, 
brukermedvirkning

SAMSKAPELSE

e-helse i 
dialyse-
avdeling

Samskaping

Pasient 
og 

sykepleier




